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ROMANIA SE APROBA
JUD.SUCEAVA PRIMAR
PRIMARIA COM. PÎRTEŞTII DE JOS ING .TOMA IOAN PAVEL
VICEPRIMAR

SITUATIA CU LUCRARILE CE TREBUIE EFECTUATE DE PERSOANELE CE
BENEFICIAZA DE LEGEA NR.416/2001 PE ANUL 2018

LUNA IANUARIE
-Indepartarea zapezii de pe trotuarele din curtea Primariei Pirtestii de Jos, puntiilor

pietonale si in curtea caminelor culturale.
-Transportul si imprastierea materialului antiderapant pe toate drumurile comunei

Pirtestii de Jos acolo unde se inpune acest lucru impotriva derapajului.
-Scoaterea gunoiului menajer, cu carutele, de pe ulitele unde nu poate sa se deplaseze

masina care efectueaza serviciu de salubrizare.

LUNA FEBRUARIE
-Indepartarea zapezii de pe trotuarele din curtea Primariei Pirtestii de Jos, puntiilor

pietonale si in incinta caminelor culturale.
-Transportul si imprastierea materialului antiderapant pe toate drumurile com.Pirtestii

de Jos acolo unde se inpune acest lucru impotriva derapajului.
-Scoaterea gunoiului menajer cu carutele de pe ulitele unde nu poate sa se deplaseze

masina care efectueaza serviciu de salubrizare.
-Incarcat si transportat lemne de foc cu caruta la caminele culturale si bibloteca com

Pirtestii de Jos.

LUNAMARTIE
-Efectuarea curateniei de primavara pe malurile raului Solonet incepand de la hotar cu

comuna Cacica in aval pana la hotar cu sat Humoreni.
- Transportul si incarcarea gunoiului menajer cu carutele de pe ulitele unde nu are

acces masina de salubrizare .
-Efectuarea curateniei in curtea Primariei, a Caminelor Culturale, puntii pietonale si

a podurilor ce traverseaza raul Solonet.
- Curatarea si decolmatarea santurilor de pe raza comunei si a satelor componente.

LUNA APRILIE
-Se va efectua curatenie pe malurile raului Solonet in zona Museleac, in zona

Stadionului,pe malurile piraului Varvata.
-Transportul si incarcarea gunoiului menajer cu carutele acolo unde nu poate intra

masina de salubrizare.
-Efectuarea curateniei de primavara pe marginea drumului jud.178 A de la hotar cu

Com. Comanesti pana la hotar cu Com Cacica.si pe DN de la Cacica pina la hotar cu
Com Paltinoasa in zona Varfu Dealului.
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-Efectuarea curateniei pe drumurile comunale din satele Deleni si Pirtestii de Jos.
-Curatirea lastarisului si a crengilor pe raza comunei in locurile unde vizibilitatea

circulatiei este redusa.
-Plombarea drumurilor de pe raza comunei cu pietriș .

LUNAMAI
-Curatirea si varuirea copacilor de pe marginea drumului judetean cit si pe drumul

national de pe raza Com Pirtestii De Jos.
-Incarcatul si transportul gunoiului menajer din zonele unde nu are acces masina de

salubrizare.
-Curatarea trotuarelor ,podurilor si podetelor ce traverseaza piriul Solonet si a

puntilor pietonale de iarba alte resturi menajere.
-Curatarea copacilor de crengi care incurca desfasurarea bunei circulatii si a

vizibilitatei reduse.
-Plombarea drumurilor de pe raza comunei cu pietriș .

LUNA IUNIE
- Achizitionarea taierea si craparea lemnelor de foc pentru institutiile Com.Pirtestii

de Jos.
- Cosirea ierbi de pe marginea drumurilor judetene si cele comunale.
- Cosirea si curatarea incintei bazinului de apa potabila din satul Virful Dealului.
-Transportul si incarcarea gunoiului menajer din locurile unde nu poate intra masina

de salubrizare.
-Efectuarea curateniei pe drumurile comunale cat si in incinta si in preajma bazei

sportive Pîrteștii de Jos.
-Plombarea drumurilor de pe raza comunei cu pietriș .

LUNA IULIE
-Decolmatarea si curatarea tuturor santurilor existente pe raza Com.Pîrtestii de Jos.
-Transportarea si incarcarea gunoiului menajer cu carutele din zonele unde nu are

acces masina firmei de salubrizare.
-Repararea si vopsirea gardului si a panoului de afisaj din fata Primariei.
-Plombarea drumurilor de pe raza comunei cu pietriș .

LUNA AUGUST
Transportul si incarcatul gunoiului menajer cu carutele din locurile unde nu poate

sa ajunga masina de salubrizare.
-Cosirea si indepartarea ierbi si a buruienilor de pe marginea drumurilor comunale

si a celor judetene si nationale.
-Efectuarea si intretinerea curateniei pe raza drumurilor comunale si pe malurile

raurilor.
-Plombarea drumurilor de pe raza comunei cu pietriș .
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LUNA SEPTEMBRIE
-Decolmatarea santurilor de pe raza Com Pirtestii de Jos si din satele afernde

comunei.
- Incarcarea si transportul gunoiului menajer cu carutele din locurile greu accesibile

pentru masina de salubrizare.
- Intretinerea si cosirea resturilor vegetale din incinta bazinului de apa potabila al

Comunei Pirtesti De Jos.
-Plombarea drumurilor de pe raza comunei cu pietriș .

LUNA OCTOMBRIE
-Transportul si incarcatul gunoiului menajer cu carutele din locurile greu

accesibile.
-Efectuarea curateniei pe drumurile comunale din satele Deleni,Varfu

Dealului,Rodina si Partestii de Jos.
-Efectuarea curateniei de toamna la toate institutiile Com.Pirtestii de Jos.

LUNA NOIEMBRIE
-Debitarea,craparea si asezarea lemnelor de foc ale Primariei Com.Pirtestii de Jos.
-Incarcarea si transportarea gunoiului menajer cu carutele din zonele unde nu are

acces masina care efectueaza salubrizarea.
-Incarcarea,transportarea si imprastierea materialului antiderpant in locurile unde

este necesar pentru inpiedicarea derapajelor s-au a evenimentelor nedorite.

LUNA DECEMBRIE
-Incarcarea si transportarea gunoiului menajer cu carutele din zonele greu

accesibile pentru masina care executa salubrizarea.
-Curatarea si indepartarea zapezi de pe puntile pietonale de pe podurile ce

traverseaza riul Solonet,de pe trotuoare,si din incintele institutiilor comunei.
-Craparea si asezarea lemnelor de foc la Primaria Com Pirtestii de Jos.
-inprastierea materialui antiderapant pe drumurile comunale ale Com. Pirtestii

de Jos acolo unde este necesar.

Viceprimar

Strugariu Mircea Andrei


